
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 סיעודנהל היחוזר מ
       

 

 
 
 

 תשע"ד ד' סיוון                                                                                     
 2014 יוני 2                                                                                          

 23119514אסמכתא:                                                                                        
 104/14': מס

 
 המתווספות חריגות ופעולות מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד  נושא: 

 אחיות מוסמכותמסגרת עיסוקן של מעת לעת ל
 
 

ועל פי קף לימודיה תעודת רישום ממשלתית, מקנה לאחות המוסמכת בתורקע:             
לבצע פעולות  , סמכותרמת הכשרתה )גנרית, על בסיסית ומומחיות קלינית(

כמענה לצרכים המשתנים  ופעולות ניהול והדרכה.סיעוד, פעולות חריגות 
במערכת, מתווספות פעולות אותן נדרשות אחיות, שנמצאות במעגל 

 העבודה, לבצע. 
 

ת שנוספו מצורפת הנחיה מקצועית, שבאה :  על מנת להטמיע את הפעולומטרת החוזר
 בהליך מוסדר יבוצע ,שמתווספת מעת לעת ,הבטיח כי לימוד פעולהל

 .ומבוקר
 

 מנהלות הסיעוד בארגוני הבריאות :אחריות ליישום
 

 :  מידיתחולה
 
 

 אחות, פעולות סיעוד, פעולות חריגות   :מילות מפתח
 

 ב ב ר כ ה              
 
 

 דר' שושנה ריב"א               
 אחות ראשית ארצית         
 דמינהל הסיעו תוראש         

 
 , מנכ"לפרופ' א. אפק   העתק:

 ד"ר ב. לב, משנה למנכ"ל   
  ד"ר ורד עזרא, מ"מ ראש מנהל רפואה   

 
 

 משרד הבריאות



 

 
 

 

 

 
 הנחיות
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 -הנחיה 
רף המבטיח איכות 

 מינימלית

 ופעולות מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד  שם ההנחיה: 
מסגרת מעת לעת ל המתווספותיגות חר

  אחיות מוסמכותעיסוקן 

 23119514מס' ההנחיה: 

 

 :תחומים

 בחינות -1

 תקציב -2

 בקרה -3

הכשרה  -4
 והשתלמויות

 רישום ורישוי -5

 תפקוד מקצועי -6

 קישורים למנכ"ל -7

קישורים למינהל  -8
 הרפואה

 

 

 

 

 :יחידות

 פיתוח  מקצועי -פמ 

הנחיות   -המ 
 מקצועיות 

 הסמכה  -הס 

 ות בחינ -בח 

 ניהול כספים -נכ 

 מנהלה  -מנ 

 

 

  
 מחלקה:   הנחיות מקצועיות                                      תפקוד מקצועי   תחום:  

 
 להבטיח כי לימוד פעולה, שמתווספת מעת לעת, תבוצע בהליך  מטרת ההנחיה: 

 מוסדר ומבוקר.                       
 

ספת תותר לביצוע לאחר הכשרת האחות והוכחת פעולה שמתוו עיקרי ההנחיה:  
 ידע לביצוע בטוח של הפעולה.

  
אחיות מוסמכות, אחיות מומחיות ואחיות בעלות תעודת רישום  אוכלוסיית יעד:  

ממשלתית המעידה על היותן בוגרות השתלמות מוכרת בתחום 
 . 1קליני ייחודי )קורס על בסיסי(, כמפורט בתקנות

 
 מנהלות הסיעוד בארגוני הבריאות אחריות ליישום:  

 
 מידיתאריך החלה:          2014ביוני   2    :תאריך פרסום

 
 2015תאריך בקרה:      יוני 

             

            חתימה: 
 ד"ר סימה רייכר                       

 מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות            
                 

  
 רקע:

 
חבת תפקידה של האחות, שנועדה לספק מענה איכותי לצרכי המטופל, באה הר

לידי ביטוי, בין השאר, גם בהוספת פעולות,  אותן יש להטמיע בפעילות האחות 
 בכל תחום קליני ייחודי.

 
ההטמעה היא חלק מהמהלך השוטף של עבודתה ולפיכך, הכשרתה אד הוק, לרבות 
 בדיקת הידע לקביעת כשירותה, היא באחריות מנהלת הסיעוד באירגוני הבריאות. 

 
 
 

     

                                                 
1

 1891 -תקנות בריאות העם )צוות סיעודי במרפאות(, התשמ"א    

 1899  -תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים(, התשמ"א     

 2001 –ירויות לביצוע פעולות חריגות(, התשס"א תקנות הרופאים )כש    

 2013 -תקנות בריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד(, התשע"ד     
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 פירוט ההנחיה

 
ום קליני ייחודי )קורס לרבות בתח ,אחות מוסמכת בעלת תעודת רישום ממשלתית .1

פעולות פעולות הסיעוד,  ת סמכות לבצעובעל הןוהאחות המומחית  על בסיסי(
 ., בהתאם להכשרתןופעולות ניהול והדרכה חריגות )בכפוף לכללים שבתקנות(

 

 בפנקס, במדור המתאיםהאחות שנוספה לאחר רישום  ביצוע פעולת סיעוד/חריגה, .2
 מחייב הוכחת ידע.

 

כללי  הוכחת הידע תתאפשר לאחר לימוד תיאורטי ומעשי של הפעולה, על פי .3
 הארגון הרפואי בו מועסקת.

 
 .של האחות תתועד בתיקה האישיהוכחת הידע לרבות  ,הוספת הפעולה .4

 

 
 :  מנהלות הסיעוד באירגוני הבריאותאחריות ליישום

 

 
 רשימת תפוצה:

 
 צוות מינהל הסיעוד

ממונות ארציות על יישום סטנדרטים )האגף לרפואה כללית, קהילה, גריאטריה, 
 פסיכיאטריה(

 פקחת ארצית בריאות הציבורמ
 כוח אדם לשעת חירוםתכנון פריסת מנהלת הערכות הקהילה ו

 מפקחות מחוזיות ונפתיות לשכות בריאות
 משרד הבריאות –מרכזת תחום אקרדיטציה 

 י"חתמנהלי ב
 ת סיעוד בתי"ח כללייםומנהל

 מנהלות סיעוד בתי"ח גריאטריים
 םמנהלות סיעוד בתי"ח פסיכיאטרי

 וד בתי אבותמנהלות סיע
 אחיות ראשיות קופות חולים

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי"ס לסיעוד 

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 

 
 

 


